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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

    
 

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์            
(E-EGM) เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงาน เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ช้ัน 28 ถนนสี
ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500    

 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม กรรมการ  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางสาวสุทธิรัตน์             ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 กรรมการบริหาร 

และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
3. พลตำรวจตรี ประภาส      ปิยะมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 และ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

4. นายปัญญา                   บุญญาภิวัฒน์                     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี ่ยง กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

6. นายสมิทร เหลี่ยมมณ ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

8. นายจักรรัฐ   เลิศโอภาส กรรมการอิสระ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพีรญา โพธิประสาท ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน  

(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
2. นายอรรถพล  สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
3. นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท 
4. นายชัยนรินทร์  สายรังษ ี  ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 
ผู้สอบบัญชี 

1. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา       สำนักงาน เอ.เอ็มที. แอสโซซิเอท  
     (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
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ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ  
1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 

(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
2. นายศุภกร รณะนันทน ์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 

(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
1. นางสาวอุมาชษญา  เจริญไชย        (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 
บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม

เท่ากับร้อยละ 100 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา 

พลตำรวจโท สมคิด  บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม  ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม  โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ สำนักงานเลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ปรากฎว่า เมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วหนึ่งช่ัวโมงมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมาเข้ารว่มประชุมเป็นจำนวน 36 ราย นับเป็น
จำนวนหุ้นได้ 417,311,644 (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่หุ้น) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.7361 ของ
จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 
และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม (กล่าวคือ ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 704,819,388 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้าน
แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดหุ้น) จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 2,114,458,162 หุ้น(สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่
ล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองหุ้น)) ดังนั้น บริษัทจึงต้องเลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มกราคม 2565 
ออกไป 

ดังท่ีเรียนมาข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นในวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้ ซึ่งกรณีนี้เป็นไป
ตามมาตรา 103 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม” 

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ถ่ายทอดสดจาก 
สำนักงาน เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เวลา 14.00 น.      
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย ท้ังที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 415,952,011 หุ้น หรือ
ร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัท 

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคญัได้ดังต่อไปนี้ 
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หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน
เวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิด
โหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง 
ที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับ
คะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้ขาด สำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome 
เพื่อทำการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ  

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้า
ผ่านเอกสารมอบฉันทะ 

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน 

บริษัทจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั ้งนี ้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที ่จะเริ ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป              
ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจาก
ระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถาม
คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ ดังนี ้

 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือ่พิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มเปิดไมค์ (Unmute) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที  สามารถพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง 
Chat แทน เพื่อท่ีผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับท่ีประชุมแทน 

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ใน
การจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 
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4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 
นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่ มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง 
Chat เจ้าหน้าท่ีจะทำการอ่านคำถามในภายหลัง   

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้ บริษัทจะทำการ
เผยแพร่มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Setlink) ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป
และจะเผยแพ่รรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565  ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม  

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู ่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้                
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2565 

ทั้งนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  
ดังกล่าว   

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฏวา่    
ไม่มผีู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิม่เติมอีก ผูด้ำเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติโดยในวาระดังกล่าวนีน้ี้ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี ้     
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 415,952,011 หุ้น  
หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162  หุ้น         

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาแล้วและมมีติเป็นเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอยีดที่เสนอข้างต้น ทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง 

 
เห็นด้วย 415,952,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999952 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000000 
งดออกเสียง 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000048 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 

 
ก่อนจะเริ่มวาระที่ 2 นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
ดังนั้นในการพิจารณาอนุมัตเิรื่องตา่งๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 จะถือเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รับการอนุมตจิะถือว่าเรื่องอืน่ๆ ที่ไดร้ับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการ
พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2  ถึงวาระที่ 7 ไม่ไดร้ับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น          
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 87,468,005.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้
ออกจำหน่ายจำนวน 128,629,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท  (หกสิบแปดสตางค์) ซ่ึงเป็นหุ้นที่เหลือ
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 4 (B-W4) 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะ
เพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย  และ ได้รับชำระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และรองรับการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 7 (B-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 
87,468,005.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 128,629,420 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.68 บาท        
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (B-W4) 
จำนวน 128,629,420 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 2 กรกฏาคม 2564  

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,743,078,525.64 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั ้งหมดของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี ้มีผู ้ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย                 
ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น  หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้น      
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162  หุ้น  

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 87,468,005.60 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไมไ่ด้
นำออกจำหน่าย จำนวน 128,629,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (B-W4) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้     
 

เห็นด้วย 415,952,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999952 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000000 
งดออกเสียง 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000048 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 2 บริษัทจึงต้อง
ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 
 
 
 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน
คำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ
หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า         
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั ้งหมดของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี ้มีผู ้ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย                 
ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น  หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นท่ี
จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น                   
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียงอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4.          
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ  ด้วย
คะแนนเสยีง  ดังนี้ 

 

เห็นด้วย 415,952,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999952 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000000 
งดออกเสียง 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000048 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จำนวน 

1,655,610,520.04      บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย
ยี่สิบบาทสีส่ตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,434,721,353 หุ้น (สองพันสี่ร้อยสามสิบสีล่้านเจด็แสนสองหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยห้าสิบสามหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.68      บาท (หกสิบแปดสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 2,434,721,353 หุ้น (สองพันสี่ร้อยสามสิบสีล่้านเจด็แสนสองหมื่นหนึ่งพัน

สามร้อยห้าสิบสามหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,093,442,070.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำนวน 
2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เพ่ือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกนิ 704,819,387 หุ้น 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพิม่ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก ่ การซื้อรถบรรทุกเพิม่ และ        
สร้างคลังสินค้าของบริษัทเพ่ิม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและปรมิาณความต้องการที่เติบโตขึ้น นอกจากนั้นบริษัทมีแผนการลงทุนใน
โครงการด้าน Green Logistics อาทิเช่น โครงการศึกษาและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการขนสง่ โครงการปรับปรุงรถขนส่ง        
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ โครงการศึกษาและพัฒนา Warehouse Automation เป็นต้น นอกจากน้ัน
บริษัทยังมีแผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities อาทิเช่น โครงการศึกษาพัฒนาเรื่องน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิม่
คาร์บอนเครดิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท
อีกจำนวน  1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,093,442,070.20 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น 

 

(1) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) จำนวน 1,409,638,775 หุ้น และ 

(2) เพื ่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท ครั ้งที ่ 7 (B-W7)         
ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวน 704,819,387 หุ้น   

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,437,831,550.16 บาท        
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,093,442,070.20 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 415,952,011 หุ้น  หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น          
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาแล้วและมีมตเิสียงข้างมากด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1 ,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
3,093,442,070.20 บาท  ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้  

  
เห็นด้วย 415,952,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999952 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000000 
งดออกเสียง 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000048 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 
ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม

รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทจึงต้อง
ดำเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 
 
 
 
 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน
คำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ
หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า          
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 415,952,011 หุ้น  หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162  หุ้น                   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียง  ดังนี้ 

 

เห็นด้วย 415,952,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999952 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000000 
งดออกเสียง 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000048 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จำนวน 

3,093,442,070.20      บาท (สามพันเก้าสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบ
บาทยี่สิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 4,549,179,515 หุ้น (สี่พันห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยสิบห้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.68      บาท (หกสิบแปดสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 4,549,179,515 หุ้น (สี่พันห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้า

ร้อยสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 7 (B-W7) จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมของบริษัท ที่จองซ้ือ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 4 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทมีความประสงค์
จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (B-W7) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 27 
ธันวาคม 2564 ที่ได้จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.99 บาท ระยะเวลา 2 ปี 
นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2      
และ 3 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565  

  ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที ่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที ่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ ้นสามัญของ       
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมของบริษัท         
ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วย
ตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,952,011 หุ้น  หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จำนวน 2,114,458,162 หุ้น                             
มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่ 1/2565 พิจารณาแล้วและมีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า        

สามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวนไม่เกิน 
704,819,387 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธ ิตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

 
เห็นด้วย 415,952,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999952 
ไม่เห็นด้วย 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000048 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำนวนไม่เกนิ 2,114,458,162 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกนิ 1,409,638,775 หุ้น และเพ่ือรองรับการใช้สิทธ ิ
B-W7 จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไปจำนวน 1,437,831,550.16 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฎอยู่ในวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564  ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ที ่ราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 958,554,366.77 บาท         
(เก้าร้อยห้าสิบแปดล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิด
จากการคำนวณ ให ้ป ัดเศษของหุ ้นนั ้นทิ ้ง ท ั ้ งน ี ้  ผ ู ้ถ ือห ุ ้นอาจจองซื ้อ ห ุ ้นสามัญเพิ ่มทุนเก ินกว่าส ิทธิ  
(Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อ
มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนด
วันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันท่ี 22-25 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 5 วันทำการ) 
เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.1. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ      

ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามญัที่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่ เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
และเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้  

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้น
สามัญส่วนท่ีเหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ
หุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้น
สามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มี
หุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธาน
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้บริษัทจะคืน
เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว
ข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีปิดรับการจองซื้อหุ้น  

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้น
สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้น
สามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย 

1.2. ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตาม
ข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ ้นที ่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private 
Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งจะเป็นไปตามนิยามที่
กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื ่องการอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
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โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 
15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวและเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.68 บาท  (หกสิบแปดสตางค์)        
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ี
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น บุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับสิทธิในการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (B-W7) 

 
ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรือแบ่งเป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ 
อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการ
ชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุน การกำหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้
ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ 
ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

1.3. กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถ
ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการ
ชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว 

(2) จำนวนไม่เกิน 704,819,387  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7     
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (กรณีมีเศษให้ปัด
ทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ  0.99  บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ  
 
ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที ่บริหารเป็ นผู ้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงิน
ค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอำนาจดำเนินการ
ต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐาน
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
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(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดง
สิทธิ B-W7 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565  

โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 17/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,114,458,162 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ        
B-W7 จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น  รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า     
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็น
จำนวนหุ้นท้ังสิ้น 415,952,011 หุ้น  หรือร้อยละ 19.6718 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,114,458,162 หุ้น                                       

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,114,458,162 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ B-W7 จำนวนไม่เกิน 
704,819,387 หุ้น และ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อน
วันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) และการมอบอำนาจตามที่เสนอ
ข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

 
เห็นด้วย 415,947,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99879746 
ไม่เห็นด้วย 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000048 
งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00120206 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 

 
 
 
วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
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เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม  ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณ
และกลา่วปิดการประชุม เวลา 15.32 น. 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

    พลตำรวจโท  
          (สมคิด บุญถนอม) 
          ประธานกรรมการ 

 

 
 (นางยุพดี  คู่เพ็ชร์งาม) 
   ผู้บันทึกการประชุม  


